
Essen ële Beleggersinforma e
Dit document verscha u essen ële beleggersinforma e aangaande dit fonds. Het is geen marke ngmateriaal.

De verstrekte informa e is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds.
Wij raden u aan deze informa e te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

STRATEGIC SELECTION FUND - EUROPEAN VALUE, klasse A - EUR (LU1169207518)
een compar ment van STRATEGIC SELECTION FUND

Beheersmaatschappij: European Capital Partners (Luxembourg) S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het compar ment belegt minstens 75% van zijn ac va in aandelen en aan-
delengerelateerde effecten uitgegeven door bedrijven die zijn geves gd in
of die het merendeel van hun economische ac viteiten uitoefenen in Eu-
ropa.
Overeenkoms g hoofdstuk 2, § 6, van de Duitse wet inzake belas ng op
beleggingen moet het compar ment voortdurend minstens 51% van zijn
ne o-inventariswaarde (d.w.z. hoofdzakelijk) beleggen in aandelen van on-
dernemingen die zijn genoteerd op een effectenbeurs of worden verhan-
deld op een gereglementeerde.
De overige 25% van de ac va wordt belegd in andere aandelen en aande-
lengerelateerde effecten, evenals in obliga es, obliga es met warrant en
andere schuldinstrumenten uitgegeven door binnen- of buitenlandse.
Het compar mentwordt op ac eve en discre onaire basis beheerd. De be-
heersmaatschappij zoekt naar beleggingen in instrumenten die hij als on-
dergewaardeerd beschouwt met het oog op de verkoop ervan tegen een

hogere prijs wanneer de markt overgaat tot een correc e.
De portefeuille wordt ac ef beheerd op discre onaire basis zonder gebruik
te maken van een referen ebenchmark.
De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR.
De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in
te kopen. Aandelentransac es worden in Luxemburg op elke volledige
bankwerkdag uitgevoerd. De belegger wordt erop a ent gemaakt dat de
mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn aandelen te vragen
in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort.
Deze aandelen zijn kapitalisa eaandelen. Winst en kapitaalopbrengst wor-
den herbelegd.

Aanbeveling
Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld
binnen 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico
.
Poten eel lagere opbrengsten Poten eel hogere opbrengsten
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Wat betekent deze synthe sche indicator?

• De aandelen van klasse A - EUR zijn ondergebracht in categorie 6 om-
dat de waarde van het aandeel onderhevig kan zijn aan hoge schom-
melingen en bijgevolg het risico op verlies en de kans op winst hoog
kunnen zijn.

• De risicocategorie is bepaald op basis van historische gegevens en
is mogelijk geen betrouwbare indica e voor het toekoms ge risico-
profiel. De aangegeven risico- en opbrengstcategorie blijven niet
noodzakelijk ongewijzigd en de categorisering van het fonds kan in
verloop van jd veranderen.

• De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije belegging.

• Er wordt geen terugbetaling van de oorspronkelijke belegging
gegarandeerd.

Welke belangrijke risico’s worden niet op adequate wijze vastgelegd door
de synthe sche indicator?

• De belegging in aandelen van een bepaald bedrijf brengt een emit-
tentenrisico met zich mee aangezien het uitgevende bedrijf failliet
kan gaan of onguns ge ontwikkelingen kan ondergaan. Dit kan lei-
den tot aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de waarde van de be-
legging.

• De belegging in schuldinstrumenten houdt een kredietrisico in
aangezien de emi ent kan weigeren of zich in een posi e kan bevin-
den waarin hij niet in staat is om alle of een deel van de interesten of
zelfs de hoofdsom verschuldigd op de schuldinstrumenten terug te
betalen. Dit kan leiden tot aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de
waarde van de beleggingen in deze schuldinstrumenten.

• De toespitsing van het compar ment op een bepaald geografisch
gebied brengt het risico met zich mee dat gebeurtenissen met be-
trekking tot dit geografische gebied een aanzienlijk en nega ef effect
kunnen hebben op de waarde van de volledige portefeuille van het
compar ment.

• Liquiditeitsrisico: Minder of onvoldoende liquiditeit op de markten
kan nega eve gevolgen hebben voor de prijzen waarvoor posi es
door het compar ment worden gekocht of verkocht.

• Tegenpar jrisico: Het compar ment kan verlies lijden indien een
tegenpar j nalaat de opbrengsten in verbandmet een transac emet
het compar ment te betalen of nalaat de effecten of instrumenten
die door het compar ment zijn aangekocht te leveren.

• Er kan ook sprake zijn van andere risicofactoren waarmee een beleg-
ger rekening moet houden met betrekking tot zijn eigen situa e en
specifieke huidige en toekoms ge omstandigheden.

Hoe krijg ik meer informa e over de risico’s van het compar ment?
Mer informa on om riskerna med a investera i delfonden finns under
motsvarande rubrik i fondens informa onsbroschyr, som kan beställas från
förvaltningsbolaget, hämtas på www.ecp.lu.

http://www.ecp.lu


Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding 2,00%
Uitstapvergoeding 0,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afge-
houden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden on rokken
Lopende kosten 2,25%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds wor-
den on rokken
Presta evergoeding Geen

De kosten die door een belegger worden betaald, worden gebruikt om de
lopende kosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor
de marke ng en de distribu e van aandelen. Deze kosten verminderen de
poten ële toename in waarde van een belegging in dit fonds.
De aangegeven in- en uitstapvergoedingen stemmenovereenmet eenmax-
imumpercentage dat kanworden afgetrokken van het kapitaal dat de beleg-

ger in het fonds hee geïnvesteerd. In een aantal gevallen is het mogelijk
dat de belegger minder betaalt. De belegger kan zijn financieel adviseur
of tussenpersoon raadplegen voor informa e over de actuele in- en uit-
stapvergoeding.
Aandelen in het compar ment mogen gra s worden omgewisseld, naarge-
lang de beperkingen van elke aandelenklasse vermeld in sec e 4.8 e.v. van
de sec e Algemeen en in hoofdstuk 10 van het prospectus.
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berek-
end op 31.12.2021. De lopende kosten kunnen jaarlijks variëren.
Het bedrag van de lopende kosten hee geen betrekking op:

• kosten voor effectentransac es, behalve kosten die gepaard gaan
met de aankoop en de verkoop van doelfondsen.

Raadpleeg voor meer informa e over kosten het hoofdstuk Expenses and
fees van het prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is bij de maatschap-
pelijke zetel van de beheersmaatschappij, op www.ecp.lu.

In het verleden behaalde resultaten

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor
toekoms ge resultaten.
Er is rekening gehouden met alle kosten en provisies, behalve de in- en uit-
stapvergoeding.

De resultaten uit het verleden zijn berekend in EUR.
Het compar ment is opgericht op 08.08.2015.
Deze aandelenklasse werd gelanceerd op 08.08.2015.

Prak sche informa e

Bewaarder
Banque de Luxembourg

Bijkomende informa e en beschikbaarheid van de prijzen
Mer informa on om fonden, exemplar av informa onsbroschyren, den
senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i
STRATEGIC SELECTION FUND kan utan kostnad beställas från förvaltnings-
bolagets huvudkontor, hämtas på www.ecp.lu.
Het prospectus en het laatste jaar- en hal aarverslag van het fonds zijn
beschikbaar in het Engels. De beheersmaatschappij kan u informeren over
andere talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.
De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid van de beheer-
maatschappij, met een beschrijving van de wijze van berekening van de be-
loning en de uitkeringen, zijn beschikbaar op de website www.ecp.lu. Op
verzoek wordt een gra s papieren versie ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
European Capital Partners (Luxembourg) S.A. kan enkel aansprakelijk wor-
den gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende
delen van het prospectus voor het fonds is.

Belas ng
Het fonds valt onder de Luxemburgse belas ngwetgeving. De fiscale woon-
plaats van de belegger kan een impact hebben op zijn persoonlijke belast-
ingsitua e.

Specifieke informa e
Het compar ment STRATEGIC SELECTION FUND - EUROPEAN VALUE mag
ook andere aandelenklassen uitgeven.
Informa e over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden
verhandeld, kan worden verkregen bij de beheersmaatschappij.
Dit documentmet essen ële beleggersinforma e verscha informa e over
een compar ment van STRATEGIC SELECTION FUND dat uit meerdere com-
par menten kan bestaan. Het prospectus en de jaar- en hal aarverslagen
worden voor het volledige fonds opgesteld.
De ac va en passiva van een compar ment zijn krachtens de wet geschei-
den zodat de verplich ngen en schulden van een compar ment geen in-
vloed hebben op de andere compar menten.
De belegger beschikt over het recht om zijn belegging van aandelen in een
compar ment om te wisselen in aandelen van een andere aandelenklasse
van hetzelfde compar ment of van een ander compar ment. De belegger
kan in het prospectus van het fonds informa e terugvinden over de wijze
van inschrijving, inkoop en omwisseling.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Aan European Capital Partners (Luxembourg) S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du
Secteur Financier.
Deze essen ële beleggersinforma e is correct op datum van 09.02.2022.
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